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JÖNKÖPINGS KOMMUN

VÅR VISION:
JÖNKÖPINGS KOMMUN
SKA BLI BÄTTRE, TRYGGARE
OCH MER JÄMLIK!
Vår vision är en kommun som präglas av framtidstro, där alla kan förverkliga sina
drömmar och ambitioner. Den socialdemokratiska idén och politiken är ett samhälle
som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.
Här är miljön och boendet utformat efter människors behov och alla har ett arbete.
Välfärden – skola, vård och omsorg ska säkerställa att ingen lämnas efter. Vi investerar
i varandra, i barnen och de äldre.
Vägen dit är att fortsätta utveckla den svenska modellen, med en solidariskt finansierad välfärd och en välfungerande arbetsmarknad med starka parter. Välståndet ökar
när jämlikheten stärks. Vårt samhälle är som starkast när alla är med!
Tryggheten är en bärande pelare i den socialdemokratiska samhällsidén. Det välstånd
och de resurser vi skapar tillsammans ska komma alla till del. Omfördelningen är en
förutsättning för att vi ska kunna bygga ihop vår kommun. Detta är särskilt viktigt i en
tid då vårt samhälle är delat, mellan rik och fattig, stad och land samt olika kommundelar. Barnens uppväxtvillkor formas på avgörande sätt av föräldrarnas inkomster
och utbildningsbakgrund. För många räcker inte pensionen till. Det gäller i synnerhet
kvinnor. Välfärden, skolan och omsorgens kompensatoriska kraft måste därför förstärkas avsevärt. Vår strävan är att utjämna klasskillnaderna i samhället. De sociala och
ekonomiska klyftorna håller tillbaka människan och drar isär samhället. Det är när
människor behöver samhället som mest som det ska vara som starkast.
Så bygger vi ett samhälle som präglas av frihet och trygghet för de många,
skapar framtidstro och bygger ihop Jönköpings kommun. Tillsammans!
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”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid.
Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins
historia är just detta: samhället går att förändra.”
sättningar för en välfärdspolitik, där vi omfördelar efter behov. Reformer ska värderas
utifrån hållbarhet och ha rättvisa och jämlikhet som profil. Kommunens ekonomi ska
grundas på det egna skatteuttaget och där
skattesatsen ska stå i relation till de befintliga
behoven. Samtidigt som det ska ställas krav
på effektivt resursutnyttjande. Det här innebär att dina skattepengar avsedda till skola,
vård och omsorg inte ska tillåtas försvinna
ut i form av övervinster till privata bolag. De
kommunala välfärdsverksamheterna ska i
Politisk passivitet och oreda har kostat vår huvudsak utföras i kommunal regi och ska,
kommun tid och resurser samt inneburit att av solidaritetsskäl i så liten utsträckning som
viktiga investeringar i välfärden skjutits på möjligt vara avgiftsfinansierade.
framtiden. Omsorg av framtiden kräver beDen ekonomiska hållbarheten förutsätter
slutsamhet och samarbetsförmåga.
långsiktighet samt ordning och reda i den
Det socialdemokratiska ledarskapet är inrik- kommunala ekonomin. Hållbarhet kräver
tat på tydlighet, ansvar och samarbete. Det också effektiv resursanvändning, förmåga att
innebär att vi sätter det gemensamma i främ- prioritera och vidmakthålla en tilltro till den
sta rummet. Det som är bra för de många är samhällsmodell som är byggd på idén om soockså bra för Jönköpings kommun.
lidarisk finansiering.
Ledarskap och ansvar
Jönköpings kommun växer. Det skapar goda
förutsättningar för utveckling och tillväxt.
Befolkningsökningen, med fler barn, unga
och äldre unga är positiv. Vi befinner oss i
ett skede där vi har att fatta beslut som är av
avgörande betydelse för framtiden. Det innefattar behoven i skola, vård och äldreomsorg,
reformer för jobb och utbildning, ökad takt i
bostadsbyggandet samt utvecklandet av infrastrukturen. Det gäller hela kommunen.

Hög sysselsättning, ekonomisk stabilitet och
kontroll över kommunens finanser är förut-

3

Arbete och företagande
Det jämlika samhället kan enbart förverkligas när alla har en meningsfull sysselsättning.
Därför är kampen mot arbetslöshet en av
socialdemokratins viktigaste uppgifter. Genom att delta i arbetslivet utvecklas vi som
människor och kan verka i ett vidare socialt sammanhang. Det är genom arbete som
resurser skapas, för såväl individuella som
gemensamma behov. Därför ska kommunen
verka för arbete åt alla efter förmåga, rätt till
heltid och med kollektivavtal som garanterar
bra villkor. Ett levande och dynamiskt näringsliv är viktigt för vår kommun. Samarbetet mellan det offentliga och näringslivet ska
därför utvecklas och förstärkas. Näringspolitikens syfte är att skapa förutsättningar för
jobb och växande företag, där vi har goda
villkor för företagande och entreprenörskap
och väl fungerande konkurrens.

Trygghet för äldre
Alla har rätt till en trygg ålderdom. Omsorgen om våra äldre måste vara av högsta kvalité och garanteras alla, oavsett bakgrund, inkomst och anhörigas engagemang. Ett stort
inflytande för de äldre och kontinuitet hos
personalen är grundläggande. Det ska finnas
fler valmöjligheter avseende olika boendeformer i syfte att erbjuda trygghet, vård och
omsorg. Tillgången till platser på äldreboenden ska vara god. Ingen ska behöva känna
oro över ensamhet eller riskera isolering. Det
är vårt gemensamma ansvar att säkerställa
att det finns en äldreomsorg att lita på.

Utbildning
Vi socialdemokrater tror på en gemensam
förskola och skola för alla. Där erbjuds barn
och elever möjligheter att erövra kunskap
och möta jämnåriga kamrater med olika erfarenheter och social bakgrund. Ingen förälder eller elev ska behöva vara orolig för att välja
fel förskola eller skola. I Jönköpings kommun
ska alla skolor vara den bästa skolan.

Rätten till bostad
Alla har rätt till en bostad. Byggtakten måste
öka för att ingen ska behöva avstå från att
flytta till Jönköpings kommun på grund av
bostadsbrist. Våra bostadsområden ska erbjuda människor ett tryggt hem i en miljö
som ger människor med olika bakgrund och
olika livssituation, glädje och tillfredsställelse
i sitt boende.

” I Jönköpings kommun
ska alla skolor vara
den bästa skolan. ”

Den kommunala för- grund och gymnasieskolan skall alltid vara representerad och prioriterad då nya bostadsområden planeras. Vid
nybyggnation är det också viktigt att vi placerar förskolor och skolor på den plats där barn
och elever från olika typer av hem möts.
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” Det är vårt gemensamma
ansvar att säkerställa en
äldreomsorg att lita på. ”

När nya områden utformas ska det vara så
att familjen med det nyfödda barnet till den
allra äldste kan bo och trivas där. En viktig
förutsättning för att motverka boendesegregation är ett varierat byggande av både flerbostadshus och småhus med en blandning
av upplåtelseformer enligt principen om en
tredjedel av vardera hyresrätt, bostadsrätt
och eget ägande.

Under mandatperioden 20192022 vill vi stärka och utveckla
vårt samhälle genom:

ATT HA SOCIAL TRYGGHET I VÅR KOMMUN
Vi lever i en tid, där de sociala och ekonomiska klyftorna är stora. Faktum är att de rikaste grupperna drar ifrån allt mer och breda
grupper i samhället lämnas efter. Klyftorna
gör sig påminda dagligen. I bostadsområdet, på arbetsmarknaden, i förskolan och
grundskolan eller på äldreboendet. Där, i
ensligheten växer misstron och fördomarna.
Uppgivenheten och oro har ofta sin grund i
bristande tilltro till det gemensamma. Vi vill
förändra och därigenom skapa framtidstro
hos varje människa.
Tryggheten är ett ansvar för hela samhället.
Det finns behov av omfattande satsningar för att uppnå ett mer jämlikt Jönköping
där skillnader kan utjämnas. Regeringen har

gjort viktiga satsningar för att bekämpa brotten och dess orsaker. Satsningarna på Polisen och det lokala samverkansarbetet är avgörande för att förstärka tryggheten. Staten
och kommunen, genom socialtjänst, skola,
räddningstjänst, fritid kan tillsammans göra
stor skillnad.
Vi socialdemokrater vill genomföra stora
satsningar på tidiga och förebyggande insatser riktade till skola, fritid och våra bostadsområden. Vi vill bygga ut fältverksamheten
för att öka närvaron och förstärka det förebyggande arbetet. Genom att öka socialtjänstens närvaro på våra (kommunala) skolor så kan samverkan mellan förvaltningarna
förstärkas.
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Ungdomar, unga vuxna samt äldre är särskilt
viktiga målgrupper och här fyller organisations- föreningslivet också en betydande roll
i det långsiktiga arbetet. Jobb, praktik eller
utbildning ska garanteras alla unga i vår kommun. Ingen ung ska således behöva fördriva
sin dyrbara tid i sysslolöshet eller riskera att
hamna i destruktiva miljöer. Genom daglig samverkan mellan Polis, de kommunala
verksamheterna, civilsamhälle och näringsliv ska vi göra hela vår kommun till en trygg
plats för alla. Arbetet med att utveckla stöd

och hjälp till människor med missbruksproblem ska fortsätta. Ett nära samarbete med
Region Jönköpings län och ideella organisationer är väsentligt.

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Utöka samverkan mellan socialtjänsten och polisen
Bygga ut fältverksamheten för att kunna täcka kvällar och helger
Utforma offentliga rum efter beprövade trygghetsskapande lösningar
Arrangera informationsträffar om pågående insatser för att öka tryggheten
Utveckla nya samverkansformer mellan skola, socialtjänst och Polis
Socialt ansvarstagande ska genomsyra kommunens upphandlingar
Prioritera fler omsorgsplatser, där närhetsprincipen ska prioriteras
Förbättra vårdkedjan mellan kommun och region
Utöka resurserna till vård i livets slutskede
Öka resurserna till stöd för anhöriga

ATT VARA BARN I VÅR KOMMUN
Jönköpings kommun kommer att fortsätta
att växa åren framöver. Det ställer krav samtidigt som förväntningarna på utbyggnad
och utveckling stiger. I en växande kommun
där det förtätas hela tiden, är det viktigt att
barnen inte glöms bort.

kratiska föreningar och organisationer som
bedriver verksamheter som riktar sig till barn
och unga i olika kommundelar. Föreningsbidraget är i många fall en grundläggande
förutsättning för att dessa ska kunna bedriva
och utveckla sina verksamheter. Exempelvis
bör resursfördelningen vara utformad så att
Vi har ansvaret för att ska säkerställa att det särskilt stöd utgår till föreningar vars verkfinns öppna platser och grönområden som samheter vänder sig till olika prioriterade
uppmuntrar till lek och rörelse. Det är av av- målgrupper.
görande betydelse för barnens livskvalitet.
Säkra vägar till skola och lekplatser att leka Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till
på är också viktigt samt att nya förskolor och idrotts- och fritidsaktiviteter, för att inte
skolor får den yta till utemiljö som krävs för stängas ute på grund av ekonomiska eller soatt bedriva en verksamhet av hög kvalitet.
ciala förutsättningar, funktionsnedsättning,
kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
Föreningslivet ska aktivt stödjas. Samarbete
och samverkan för att uppmuntra de demo-

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstärkta resurser till de förskolor och skolor som har störst behov
Utveckla varje skolas samarbete med kulturskolan
Garantera årliga kulturinslag för samtliga elever på våra kommunala skolor
Förstärka och utveckla professionsprogrammen i våra skolor
Bygga ut fritidshemsverksamheten
Tillvarata och utveckla våra skolors yrkeskårers kompetenser
Iaktta barnkonventionens intentioner i alla beslutssammanhang
Utveckla elevdemokratin, därför ska alla kommunala skolor aktivt arbeta 		
med elevers delaktighet och inflytande
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ATT UTBILDA SIG I VÅR KOMMUN
Utbildning är en grundläggande mänsklig
rättighet. Utbildning av god kvalitet för alla
är en av de viktigaste grunderna för hälsa,
välstånd och jämställdhet i varje samhälle.
Att lärandet ska vara livslångt är en självklarhet. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till
hållbar utveckling. Utbildning i vår kommun
måste möta människors behov under hela
livet – från tillgång till förskola över grundskole- och gymnasieutbildning till att unga
personer ges möjlighet till yrkes- och högskoleutbildning.

gör på dagarna. Den ska hålla hög pedagogisk nivå och ha en tydlig roll i det livslånga
lärandet.
Elevens möjligheter till medbestämmande
och inflytande i skolan är en viktig del i FN:s
barnkonvention.

Läraren är skolans viktigaste resurs tillsammans med annan personal som kurator,
skolsköterska, speciallärare och fritidsledare.
Varje elev måste bli sedd. Särskilt viktigt är
ett tidigt och tillräckligt stöd till barn med
särskilda behov. En god kvalitet i skolan förFörskola, skola och fritidshem ska ses som utsätter en ökad andel lärare med lärarlegitien helhet där alla delar är viktiga och kom- mation, liksom en storsatsning på fortbildpletterar varandra. Den likvärdiga och sam- ning av all skolpersonal.
manhållna skolan ska verka för att ojämlika
De första skolåren är särskilt viktiga. Då
uppväxtvillkor så lite som möjligt skall pågrundläggs avgörande färdigheter som att
verka elevernas resultat i skolan.
läsa, skriva och räkna. För att läraren ska ha
Att möta jämnåriga kamrater med olika ermöjlighet att föra alla barn i klassen framåt
farenheter och social bakgrund berikar och
i olika ämnen bör undervisningsgrupperna i
ökar förståelsen för varandra i samhället. En
de lägre årskurserna minskas.
blandad elevgrupp höjer också resultaten i
skolan.
Det liberala marknadstänkandet och det privata företagandet har trängt djupt in också i
En förskola av hög kvalitet ger barn en god
skolans värld. Stora delar av vuxenutbildningstart i livet och möjlighet till utveckling i en
en har lagts ut på entreprenad. För den studetrygg miljö. Förskolan bör därför vara tillrande har det inneburit minskning av antalet
gänglig för alla barn oavsett vad föräldrarna
lärare och minskning av undervisningstiden.
8

Risken är uppenbar att utbildningskvaliteten
sjunker. Därför ska vuxenutbildningen i huvudsak återföras till kommunal regi. Det gäller inte minst utbildningar som är strategiskt
viktiga för oss som kommun. Yrkesutbildningen är väsentlig. Det gäller inte minst i
yrken där det råder brist på personal. Här är
samverkan med företagsorganisationer, arbetsförmedlingen och fackliga organisationer
väsentlig.

stor betydelse, som förenar och bygger broar mellan barn/ungdomar med varierande
kulturell och social bakgrund. Kulturskolan
ska finnas ute i de olika kommundelarna och
arbeta i nära samverkan med grundskolan.
Vi ska verka för en ökad tillgänglighet och
för en avgiftsfri kulturskola för barn upp till
13 års ålder.

Moderna ändamålsenliga lokaler är en viktig förutsättning för en god och utvecklanAlla barn och unga ska ha möjlighet till läran- de pedagogik, liksom att det finns tillräckligt
de av estetiska ämnen. Här har Kulturskolan med bostäder för studenterna.

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starta ett kommunalt pedagogiskt utvecklingscentrum
Öka stödet till barn med särskilda behov
Öka andelen lärare med behörighet och lärarlegitimation
Erbjuda skolpersonalen kontinuerlig fortbildning
Minska undervisningsgrupperna i framför allt de lägre årskurserna
Återföra delar av vuxenutbildningen till kommunal regi
Öka utbildningstillfällena i bristyrken
Stimulera byggandet av studentbostäder
Utlokalisera delar av utbildningsverksamheten i samverkan med företagsbyar
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ATT VARA ÄLDRE I VÅR KOMMUN
I ett samhälle som hänger ihop måste det
finnas en tydlig gemenskap mellan generationerna. Därför angår äldrepolitiken oss alla
och måste ses i ett bredare perspektiv. Ingen
äldre eller anhörig ska behöva känna oro för
omsorgen. Du ska kunna lita på att kommunen finns till för dig när du behöver det. Det
är vårt löfte.

möjligt. Hemtjänstavgifterna utgör alltjämt
en begränsning för många. Inriktningen är
därför att på sikt kunna sänka denna avgift.
En äldreomsorg med hög kvalitet ska kunna
möta alla individers skilda behov.

Kommunens fritidspolitik ska breddas till att
omfatta de äldre. Befintliga mötesplatser på
de olika boendena ska utvecklas och göras
Villkoren för äldre är olika beroende på den mer tillgängliga. Fler mötesplatser för äldenskildes ekonomiska, sociala och medicin- re på dagtid ska tillskapas, i samverkan med
ska förutsättningar. Det centrala är den en- pensionärsorganisationerna.
skildes möjlighet att- så länge han eller hon
önskar-leva ett självständigt liv i trygghet. I Anhöriga gör en viktig insats. Viktigt att analla kommunens delar ska det erbjudas möj- hörigvården utgår ifrån den enskildes möjlighet att både bo kvar i det boende man haft ligheter och förutsättningar och att det finns
under lång tid av livet, om man önskar det, en tillit till och trygghet i att det offentliga
och bo kvar i området där man känner sig kan erbjuda en kvalitativ vård och omsorg.
hemma om man väljer någon annan boende- Möjligheten till stöd och avlastning för de
som vårdar sina anhöriga ska förstärkas.
form. Tryggheten i hemmiljön är viktig.
Hemtjänsten ska organiseras så att den äldEtt utvecklat samarbete med regionen med
re känner sig trygg i det egna boendet och
tydlig ansvarsfördelning är förutsättningen
att äldre kvinnor och män får vård och omför en bra verksamhet. All vård och omsorg
sorg på lika villkor. Hemtjänsten ska utvecki hemmet ska teambaseras och utgå från ett
las så att den enskildes valfrihet av vård och
personkoncentrerat vård- och omsorgsbeomsorgsinsatser stärks. Verksamheten ska
hov, där hemtjänst och hemsjukvård samsträva efter så låg personalomsättning som
verkar.
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Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anställa fler biståndshandläggare för att säkerställa adekvat bedömning
Etablera ett allaktivitetshus för seniorer i ytterligare någon kommundel
Påbörja arbetet att utforma mindre och mer självstyrande hemtjänstgrupper
Bygga mera och flera boendeformer för seniorer
Stimulera gemenskap genom fler mötesplatser för att motverka ensamhet
Stärka samverka med pensionärsorganisationerna
Förbättra arbetstider och fortbildning för personalen inom äldrevården
Införa teambaserad vård och omsorg i samverkan med Regionen
Jobba för verksamhet som är generationsöverbryggande
Stärka tillgängligheten i det kommunala kulturutbudet

ATT LEVA I VÅR KOMMUN
Jönköpings kommun kännetecknas av att
vi har ett fantastiskt föreningsengagemang.
När vi formar framtidens kommun har civilsamhället och föreningarna en fortsatt mycket viktig roll. Vad kulturen och fritiden kan
erbjuda är en nyckelfaktor för attraktionskraften i vår växande kommun, för redan
bosatta och för att locka hitflyttande. Därför
gäller det att ta väl vara på och utveckla kultur- fritids- och friluftslivet tillsammans med
civilsamhället i alla våra kommundelar. Det
skapar trivsel, insikt och tillhörighet till den
del av landet kommunen tillhör. Det är därför viktigt att ge alla möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsutövande. Vi tror att en
väg dit är genom samverkan och att vi kan

utveckla vårt frilufts- och kulturliv i samarbete med civilsamhället. Människor ska trivas och besökare ska välkomnas. Det ska
vara en självklarhet att kulturen och idrotten finns sida vid sida vid event eller större idrottstävlingar. Vi ska visa att kultur och
idrott tillsammans kan öppna upp för nya
intressenter.
Olika former av idrott är traditionellt sett väl
förankrade i kommunen, vilket också innebär hårt slitage och behov av nya arenor.
Därför ska en strukturerad plan utarbetas
för att i närtid kunna motsvara behoven och
visa på tydlighet mot föreningarna.
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En växande kommun behöver visa att ett rikt
kultur- och fritidsliv är en viktig del av vår
gemensamma välfärd. Kulturella aktiviteter,
föreningsliv och fritidsengagemang ger möjlighet till delaktighet i skapande samtidigt
som de främjar samhällsgemenskapen. Alla
medborgare ska därför kunna ta del av ett
brett lokalt kultur- och fritidsutbud där inte
bara de ekonomiska inslagen får dominera.
Det ska finnas en öppenhet för olika former
som utgör en motvikt till det kommersiella
utbudet. En kombination av bredd- och elitidrott skapar en bas för att göra Jönköping
till en ännu bättre fritidskommun.

nen stärker samverkan med föreningslivet
rörande kulturskolans elever för att skapa en
naturlig övergång för de som fullgör sin tid
inom kulturskolan. Inom kommunens verksamheter använder ett flertal nämnder sig av
olika former av kultur idag, men samordning
och formell kunskap kan saknas. Tillsammans kan nämnderna via dialog skapa en
kulturpedagogpool för att på så vis främja
både kulturutbudet och kulturutövningen.
Kulturen är, och har länge varit, eftersatt i
vår kommun. Det innebär att mycket av den
infrastruktur kulturen behöver i form av scener, ateljéer, repetitionslokaler, utställningslokaler och anpassade bidragsformer saknas.
Kulturen
Därför ska en strukturerad plan utarbetas
Kulturen har en stor betydelse ur ett folk- för att i närtid kunna motsvara behoven och
hälsoperspektiv. Vi vill ställa kulturpolitiken för att visa på tydlighet mot föreningarna
i centrum, för att kunna förbättra förutsätt- och andra kulturaktörer.
ningarna för bredare utbud i kulturen. Det
gör vi bl.a. genom att riktade bidrag till barn- En kommun av Jönköpings storlek behöver
och ungdomsverksamhet. Lägre avgifter och en konsthall, därför tas under kommande
sänkta trösklar ger fler barn möjlighet att ut- mandatperiod fram en plan för var den kan
trycka sig i ord, bild, ton och rörelse. Kultur- ligga ska och hur den ska driftas.
skolan utgör en grogrund för kommunens
kulturliv nu och i framtiden och bör i högre
utsträckning ges möjlighet till framträdanden
i det offentliga rummet. Vi vill att kommu-
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Det fria kulturlivet
Kommunen ska ha en mer öppen och til�låtande attityd till det fria kulturlivet, som
är en demokratisk grundbult. Genom mer
samarbete, enklare regler, färre krav och begränsningar, ska kommunen stödja de ideella föreningarna och lokala kulturaktörernas
verksamhet i kommunen. Dessa utgör också
en god motvikt till den kommersiella sektorn.
Vårt offentliga rum
Det är i det offentliga rummet vi ges möjlighet att mötas, bortom de kommersiella inslagen. Med offentliga rum menar vi de vardagliga platserna såsom gator, torg, parker,
badplatser och bibliotek etc. Det är här det
ges utrymme för samtal, möten och upplevelser. I en växande kommun ska våra rum
vara attraktiva mötesplatser och tillgängliga
för alla, på lika villkor och inte begränsas av
din möjlighet att betala för dig eller inte. Vi
vill fortsätta att utveckla våra gemensamma
platser så de blir ännu mera attraktiva.

dra områden kan man samordna biblioteken
med andra verksamheter för att på detta sätt
öka tillgängligheten. Oavsett ser vi ett totalt
behov av en förbättrad bemanning. Som
komplement till detta ser vi även att ”meröppet” kan användas. Det innebär att du kan
gå in själv på biblioteket årets alla dagar. Behåll därför alla kommunens bibliotek och
utveckla dem ännu mer till mötesplatser för
samtal och olika kulturyttringar.
Barnens offentliga rum, lek- och aktivitetsparker vill vi utveckla ännu mera med t.ex.
toalett och skötrum vid de mest besökta lekplatserna. För de lite äldre barnen ska det
finnas en närhet till fritidsgårdar och som
har ännu mera öppet på kvällar och helger
än i dag.
Våra offentliga rum ska användas för evenemang som är av intresse för invånarna. Där
ska kommunen säkra att det både finns evenemang med idrottsinnehåll och kulturinnehåll.

Våra bibliotek i de större bostadsområdena
kan utgöra ett medborgarkontor där man
kan få hjälp med samhällsinformation. I an-

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärka civilsamhällets möjlighet att utveckla frilufts- och kulturliv
Stegvist sänka avgifterna för kulturskolan
Öka anslag och samarbete med studieförbunden för verksamhet i våra 		
olika kommundelar
Planera för friidrottshall, badhus, konsthall och aktivitetsarenor
Inrätta kulturpedagogpool
Vårda och synliggöra kulturhistoriska byggnader och platser
Skapa förutsättningar för ett kulturkluster åt det fria kulturlivet
Fler kulturevenemang i våra offentliga rum
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ATT BO I VÅR KOMMUN
Bostaden är en social rättighet och en förut- för välfärden i kommunen genom att bidra
sättning för människors utveckling och fri- till en bostadsförsörjning som präglas av sohet, för ditt och mitt välmående.
cialt ansvar och ska vara en ledande aktör
genom att bygga och förvalta attraktiva och
Marknadsanpassning och avregleringar inom prisvärda bostäder. De boende ska ges stort
bostadssektorn har skapat oönskade effekter inflytande över bolaget och de egna boendesom drabbar de som har en svag position på miljöerna. Bolagen ska arbeta för att skapa
bostadsmarknaden. Tecken finns att segre- trygga bostadsområden. Som hyresgäst ska
gationen kan komma att öka. För att kunna man kunna förvänta sig likvärdig standard,
motverka detta både i nya såväl som gamla service och inflytande oavsett vilket av bolabostadsområden måste kommunen plane- gen man hyr av.
ra och genomföra för hållbara miljöer. Det
handlar om att samhällsservice finns i form För att kommunen ska få ett kraftfullt verkav förskola, skola och äldreomsorg men även tyg för såväl ökad bostadsbyggnation som
tillgång till offentliga lokaler, mötesplatser, ett klimatsmart byggande måste kommunens
rekreationsytor och gröna lungor. Vi måste markreserv förstärkas. Jönköpings kommun
bli bättre på att använda gemensamma loka- bör bli mer aktiv när det gäller mark- och pller mer flexibelt över tid.
anpolitik. Fördelningen av kommunal mark
ska ske med en utgångspunkt att både allKommunen har ansvar för bostadsförsörj- männyttiga, kooperativa och privata bostadsningen och för att skapa så bra förutsätt- företag ska kunna konkurrera på lika villkor.
ning för detta som möjligt. Det innebär att
vi vill se blandad bebyggelse i hela Jönkö- Strategiska markförvärv är nödvändiga för
pings kommun. Kommunens bostadsbolag en fortsatt bostadsproduktion både på kort
är kommunens verktyg att erbjuda våra med- och på lång sikt. För att kunna motverka segborgare goda bostäder till rimliga kostnader. regation både i nya såväl som gamla bostadsBolagen har ett allmännyttigt syfte och ska områden måste kommunen planera och geagera långsiktigt och socialt, ekonomiskt nomföra skolbyggnation, offentliga lokaler
och ekologiskt hållbart. Bolagen ska verka och mötesplatser.
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Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstärka kommunens markreserv
Minska hyreskostnaderna genom aktiv plan- och markpolitik
Införa en gemensam bostadskö för samtliga kommunala bostadsbolag
Differentiera markpriser vid byggnation på höjden
Planera för ökat byggande i trä
Gynna klimatsmart byggnation vid markanvisning
Motverka boendesegregation genom varierade upplåtelseformer
Uppmuntra åldersintegrerat boende
Inrätta kommunalt byggbolag
Inkludera samhällsnära service i stadsplaneringen

ATT VARA ANSTÄLLD I VÅR KOMMUN
Jönköpings kommun är en mycket stor arbetsgivare, med ansvar för såväl lagstiftade som
andra viktiga samhällsplanerande verksamheter. För att kunna tillgodose alla behov och
krav som finns i ett modernt samhälle är det
naturligtvis avgörande att vara en föredömlig
arbetsgivare - såväl i teorin som i praktiken.
För socialdemokratin är det en självklarhet att
som arbetsgivare verka för allas lika rätt och
värde och att motverka all form av diskriminering. Här innefattas ålder, kön och sexuell
läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, samt funktionsnedsättning. Grunden till allas lika värde som fria
människor bygger också på möjligheten att

kunna försörja sig själv. Då avses utöver lönen för utfört arbete också att heltid är ett
naturlig arbetstidsmått och tillsvidareanställning är norm. Det är också viktigt att kunna
vila sig efter utfört arbete, därför vill vi avveckla delade turer.
Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme när det gäller de anställdas makt och
inflytande på sina egna arbetsplatser. Det
livslånga lärandet ska genomsyra kommunens personalpolitik och ge förutsättningar för tydliga karriärmöjligheter, något som
är direkt nödvändigt för att säkerställa både
framtida personalförsörjning och ett långt
och hållbart arbetsliv.
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Den som anställs i kommunen ska känna sig
utvald. All rekrytering bedrivs strategiskt och
långsiktigt. Kommunen ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
Det är nödvändigt att jämställdheten genomsyrar alla samhällsområden. Lika lön för lik-

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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värdigt arbete ska vara en självklarhet. Kommunen är en viktig arbetsgivare som aktivt
ska arbeta med jämställdhet och mångfald
inom den kommunala verksamheten.

Garantera kollektivavtal med schyssta villkor
Stärka tilltron till professionen, ökat inflytande för våra anställda
Slopa delade turer
Säkerställa att Jämställdhetsplan oavsett arbete följs
Huvudregeln är tillsvidareanställning och heltid norm
Sänka heltidsmått
Utbilda i arbetsrätt och ledarskap för alla ledare
Ge alla anställda kontinuerlig och adekvat kompetensutveckling
Ge anställda friskvård på arbetstid
Säkerställa och prioritera arbetsmiljöarbetet för att minska den ökade 		
ohälsan på våra arbetsplatser

ATT VARA FÖRETAGARE I VÅR KOMMUN
Kommunen behöver ett starkt näringsliv,
med goda förutsättningar för både/såväl
stora exportföretag som små och medelstora
företag. Växtkraften i entreprenörskap och
småföretagande vill vi ta tillvara för att på så
sätt skapa fler nya och bättre jobb i kommunen. Småföretag och entreprenörer måste
ges förutsättningar att växa och utvecklas.

Ännu ett sätt att främja både tillväxten av
nya företag och arbetstillfällen är arbetsintegrerande sociala företag. Lokala sociala företag som främst verkar i sina närområden.
En samhällsservice där mänsklig kontakt är
i fokus. En ytterligare åtgärd är att skapa bokaler för att stärka småföretagare och vårt
offentliga rum.

En industriell tradition har länge varit grunden för kommunens utveckling, så också i
framtiden, samtidigt som nya näringsgrenar
växer fram. För fortsatt utveckling krävs ett
väl utvecklat samarbete mellan lokalt näringsliv och kommun. Ett sådant samarbete
kan vara en försöksverksamhet i Norrahammars gamla bruksområde, där en företagsby
etableras i samverkan med Sciencepark.

Tjänstesektorn och besöksnäringen är en
snabbt växande sektor där många kvinnor
är verksamma. Ta fram en fördjupad analys
som syftar till att förbättra förutsättningarna
för denna sektor som generar både jobb och
besökare i kommunen.

Därför vill vi:
•
•
•
•
•

Stärka kommunens näringslivsavdelning
Förstärka stöd till småföretagen
Skapa företagsbyar - kluster till Sciencepark
Stimulera bildandet av sociala företag
Utveckla servicen för näringsliv och företagen i den kommunala organisationen
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ATT TRANSPORTERA SIG I VÅR KOMMUN
Framtidsprojekt är att kunna byta bussar till
tex spårbunden trafik. Det finns flera sträckor som vi tycker är tänkbara för detta, mot
Strandängen, genom Tabergsådalen eller
från Kinnarps arena till Klostergatan.

transportsystem i hela kommunen så att det
även gynnar företag och boende på landsbygden. Detta innebär satsningar på såväl
utbyggd kollektivtrafik som fler gång - och
cykelvägar, fler laddstolpar, utredning om
färjetrafik på Munksjön. En bra infrastrukFör att minska trycket i Jönköpings centrum, tur och god tillgång till kollektivtrafik skapar
öka rörligheten och underlätta framkomlig- utveckling och aktivitet.
heten för såväl kollektivtrafik som bilister är
det nödvändigt att lösa trafiken på ett håll- För att få ett hållbart resande behövs en fortbart sätt för att minska denna belastningen satt utbyggnad av såväl gång-och cykelvägar
från i stort sett alla håll när du ska till eller som kollektivtrafik som gör det enkelt och
från centrum.
naturligt att resa på ett sätt som ger minsta
miljöpåverkan. Cykelstråk måste hållas samEn fungerande infrastruktur är oerhört vik- man i hela kommunen och vara tydligt martigt för en växande kommun. Vi vill utveckla kerade.

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
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Ha en färjelinje över Munksjön
Skapa matarleder för att effektivisera trafikflödena
Bygga ut cykelvägar och separera gång- och cykelvägar
Satsa på spårbunden kollektivtrafik
Utveckla kollektivtrafiken

ATT VARA EN DEL AV VÅR KOMMUN
Vår kommun växer, framför allt i stadskärnan. Det skapar nya möjligheter men också
påfrestningar på områden som infrastrukturen, välfärden, skolan och naturresurserna.
Det är angeläget att satsa på både kommundels- och stadsdelsutveckling. Den demokratiska förankringen i samverkan med civilsamhället är nödvändig och utvecklar samtidigt
den sociala uthålligheten. En minskad segregation i dess olika former innebär per automatik ökad jämlikhet. För att vår kommun
ska ha en socialt hållbar utveckling är en väl
fungerande integrationen av stor betydelse.
Det grundar sig i att människor har möjlighet till egen försörjning, tillgång till bostad
och kan vara en del av vårt samhälle.

föreningar fanns en gång demokratins vagga. Lika viktigt, då som nu, är att demokratin
lever. Vi kan aldrig ta demokratin för given.
Den handlar inte bara om de politiska valen vart fjärde år. Den handlar om det som
händer eller inte händer däremellan. Målet är
att ännu flera ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi får aldrig underskatta
föreningarnas styrka till demokratins utveckling. Representationen av kvinnor och män i
beslutsfattande organ ska vara jämn.
Personer med funktionsnedsättningar ska
kunna vara fullt delaktiga i olika delar av
det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Funktionshinderpolitik rör alla
politikområden; jobb, skola, samhällsbyggnation, barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter.
Utgångspunkten är att individen ska kunna
styra över sin dag och ha samma möjlighet
att leva det goda livet som andra medborgare i kommunen.

Naturen är en unik tillgång för Jönköpings
kommun. Vi har som några exempel Tabergsgruvan, biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Bonnberget, Huskvarnaberget
och Dumme mosse. Vi vill skapa flera naturrum i syfte att människor ska bli delaktiga i
den flora, fauna och topografi som är en av De hinder som finns i den fysiska miljön kan
kommunens tillgångar.
lätt åtgärdas genom att se till att gångstråk
och allmänna platser är fysiskt tillgängliga, så
Vår kommun har ett mycket rikt föreningsliv. kallade trottoarpratare vill vi ta bort i hela
Här finns det mesta i föreningsväg. I olika kommunen.
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En kontaktperson eller ledsagare kan förbättra både den upplevda hälsan och livskvaliteten hos personer med fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsnedsättning. För
barn och unga kan dessa insatser vara ett
led i ökad självständighet och frigörelse, något som oftast sker naturligt för unga utan
funktionsnedsättningar. För de som bor i en
gruppbostad bör det vara en kontaktperson
utanför den personalgrupp som finns i bostaden, detta för att stärka självkänslan. Vi
vill därför återinföra kontaktpersoner för
dessa personer. En bra rekryteringsbas finns

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
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både på gymnasiet och på högskolan. Fri ledsagning är en frihets-, demokrati-, och rättighetsfråga, att få leva med goda livsvillkor. Vi
kommer fortsätta att driva och jobba för en
ledsagning utformad efter individens behov.

Bibehåll biblioteken och förstärk dess bemanning
Våra offentliga rum ska vara alla till del - mötesplatser för dialog och 		
gränsöverskridande möten
Stärka samverka med funktionshinderorganisationerna
Öka inflytandet för individer med funktionsnedsättningar att styra över sin
vardag
Satsa på både kommundels- och stadsdelsutveckling
Främja tillgången till bredband i hela kommunen
Stärka föreningslivet genom en översyn av olika former av stöd
Motverka våld och kränkande beteende genom samverkansprojekt

ATT HA EN HÅLLBAR UTVECKLING VÅR KOMMUN
Hållbar utveckling - miljön
Vi är delar i en helhet och den globala uppvärmningen rör därför även oss. Vi har ett
ansvar för såväl dagens som morgondagens
generationer. Omställningen av samhället till
ekologisk hållbarhet är därför en nödvändighet för vår överlevnad på sikt. Kommunen
kan bidra genom att mer aktivt arbeta med
att minska det matsvinnet som blir inom
verksamheterna. Kommunen ska ha en ledande roll i miljöarbetet. Hela kommunen,
såväl landsbygd som innerstad, ska leva.

i vår kommun. Rening av vattnet genom våra
reningsverk och rening av vattnet i naturen
är angelägna åtgärder i syfte att bevara och
förnya vår vattenresurs.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. Vattnet är en förutsättning
för all livsmedelsproduktion och energiproduktion. En integrerad och transparent
vattenförvaltning inom Sverige är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner,
omvandlar och använder fossil energi. En
följd av utsläppen är att jorden går mot en
för hög global uppvärmning. Uppmaningen
att minska utsläppen av växthusgaser påverkar det mesta av kommunens verksamhet,
definitivt inte bara kommunikationerna.

En natur och ett samhälle fritt från allehanda gifter är ett angeläget mål. Naturen är en
läkande resurs. Grönområdena i stadsplanelagda områden är därför viktiga. Det gäller
även brukandet av kommunens markinnehav. Den biologiska mångfalden bidrar till
ökad motståndskraft i ekosystemen.

Vår kommuns hantering av vatten och avlopp måste sättas in i detta större samman- Målet för en hållbar utveckling av miljön i
hang, både nationellt och globalt. Vätterns vår kommun är att bruka – inte förbruka –
vatten – vår huvudsakliga vattenkälla – mås- våra resurser.
te skyddas. Tänk bara vad en olycka på E4:an
med miljöfarligt avfall och olika sorters drivmedel skulle kunna ställa till med. ”Slösa inte
med vattnet” är en befogad uppmaning även
21

Hållbar utveckling - Socialt
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om
allas lika rättigheter oberoende av t ex kön,
sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning och funktionsnedsättning. Det
utgör grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande.
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar
social utveckling. Jämställdhet uppnås när
kvinnor och män, flickor och pojkar har lika
rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att
själva forma sina liv och bidra till samhällets
utveckling.
Ovanstående riktlinjer för ett socialt hållbart
samhälle påverkar vår kommuns alla verksamhetsområden. Viktigt blir då att dessa
riktlinjer är inarbetade i alla principdoku-

Därför vill vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ment. Minst lika viktigt är att de skrivna orden följs upp i handling i verksamheten.
Härtill kommer nödvändigheten av ett uppsökande arbete gentemot särskilt utsatta individer och grupper. Målet för en socialt hållbar
utveckling i vår kommun är att varje individ
ska ha möjlighet att forma sitt eget liv.
Många människor känner idag en ökad press
utifrån samhällets krav och förväntningar.
Detta leder till att allt fler personer, framförallt unga där andelen med ångest- eller depressionssymptom ökat med 300 procent
det senaste decenniet, enligt Socialstyrelsen.
Därför är det viktigt att våra verksamheter,
som bland annat skola och fritid får ökad
medvetenhet om psykisk ohälsa- och stress
och arbetar för att minska den negativa stressen på våra barn och unga.

Värna vårt dricksvatten
Effektivisera våra reningsverk
Rena förorenade sjöar och vattendrag
Stoppa utökade försvarsövningar i Vättern
Sanera förorenad mark
Värna våra grönområden i stadsplaneringen
Stimulera installation av solceller
Bygga ut laddinfrastrukturen
Minska kemikalieanvändningen
Stimulera ökad trähusbyggnation
Ställa sociala och ekologiska krav vid upphandling
Stärka den sociala hållbarheten med en social översiktsplan
Införa en social investeringsfond
Flera & tidiga förebyggande insatser för att motverka social utslagning 		
och psykisk ohälsa
Stimulera till ökat samarbete med föreningslivet med inriktning på barn 		
och unga
Uppmärksamma och motverka missbruk av alla dess slag
Förstärk det uppsökande arbetet gentemot hemlösa/bostadslösa

Socialdemokraterna i Jönköping
Kommunpolitiskt handlingsprogram 2019 - 2022
Kontakt:
Telefon: 036-71 81 22
Adress: Residensgatan 1, 553 16 Jönköping
E-post: jonkoping@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/jonkoping
Facebook: socialdemokraternajonkoping
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